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İng i lizce öğrenmeye yönelik her geçen zaman yeni teknikler ortaya çıkıyor. 
koç ların eğitim verd i ği VIP, kişisel geliş im teknikleriyle İngil izce öğret iyor 
• 

I
ngilizce öğrenmeye çalışmak 
hepinıizin hayatının bir dönemi
ni meşgul etınıştir. Ancak çoğu 
kişinin yaşadığı en önemli sorun 
da İngilizce ile ilgilenmeyi bırak

tıktan sonra unutınak. Bu nedenle de 
günümüzde İngilizce öğrenme amaçlı 
birçok yöntem geliştirilmeye başladı. 
Amaç iyi derecede İngilizce öğrenmek. 
VIP Kişisel Gelişim Merkezi de uygu
ladığı programlarla İngilizce öğretirken 
sizi ' ileri öğrenici' haline getirmeyi 
hedefliyor. İngilizce öğretıneni olma
yan kurumda lngilizce Koçları var. Bu 
koçlar sizin nasıl hızlı kalıcı ve etkili 
şekilde öğrenebileceğinizi uygulamalı 
olarak gösteriyor. İngilizce alanında 
kişisel gelişiminizi tamamlayıp ileri 
öğrenici hnıine geldikten sonra hayatı
nızın her safhasında hızla öğrenmeye 
devam etıne inıkilııınız var. 

Potansiyelinizi artırıyor 
Uzmanlar konuyla ilgili şunları 

söylüyor: Bugüne kadar neden çok iyi 
derecede İngilizce öğrenemediniz ve 
diğerleri nasıl öğrendi? Birlikte akıl 
yiirütelim ve öğrenenleri modelleyelim. 
Sınıfta hep birileri en iyi 5-6 öğrenci bi
rileri de en kötü 5-6 öğrenci olmuştur. 
Hangi ders olursa olsun, hangi hoca 
gelirse gelsin hep o en iyi öğrenciler en 
iyi olmuştur. Çünkü motivasyonları 
disiplinleri konsantrasyon ve 
sonuçta kazandıkları öz-
güven onları ileri öğrenci 
durumuna getirmiştir. Bu 
başarılı öğrenciler hayatla-
rının her safhasında yine 1 
başarılı insanlar olmuşlardır. f 

Siz de zaman zaman ah keşke ben de 
geçmişte daha çok çnıışsaydım demez 
misiniz? İşte VIP Koçlarının danış
manlığından geçen öğrencilerin kendi 
potansiyellerinin en üst noktasına 
ulaşıp hayatın her nıanında başarılı 
olmnıarı amaçlanıyor. Kişilerin zihin
sel kapasitesi üzerinde çnıışarak, NLP, 
hipnoz ve hafıza teknikleri yöntemiyle 
zilıinsel kapasiteyi artırma ve mükem
melleştirme metotlarıyla öğrencilerin 
bu metotları öğrenerek hayatlarının her 
alanında kullanacakları vasıflara sahip 
olmasını hedefliyor. VIP, hip
noz ve NLP deste
ğiyle İngilizce 
öğretiyor. 
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konusunda pratik yapmanızı sağlayan 
ve sizi teşvik eden koçunuz kişisel 
gelişim yöntemleriyle ( NLP hipnoz ve 
hafıza teknikleri ) zilıinsel kapasite
nizin ve hazırlığınızın hep daha ileri 
gitınesi için çnıışıyor. 

100 saatlik eğitim 
Her İngilizce Koçu hem hipnotera

pist hem de NLP ve hafıza teknikleri 
konusunda uzman. İlk tanıştığınızda 
İngilizce seviyeniz ve öğrenme tipolo
jiniz konusunda ölçme değerlendirme 
yapıyor. Daha sonra öğrenmenizi en
gelleyen düşünce , inanç, önyargı veya 
fobilerinizin olup olmadığını tespit 
ederek bunları ortadan knıdırma çalış
masına başlıyor. İngilizce pratik 

sürecinde ise 100 saat boyunca 
size öğrenmeyi öğretıne

yi ve eğitim sonunda 
tamamen ileri öğrenici 
hnıine gelmenizi 
hedefliyor. 

-

iyi tanıyacaksınız. 
■ Motivasyon Konsantrasyon 

ve özgüveniniz artacak . 
■ Hızlı öğrenci durumuna 

geleceksinız. Hafızanızı daha iyi 
kullanacaksınız. 

■ Otohipnoz öğreneceksinız. 
Kendinizi hipnoz edip bilinç altı
nızı rahatlatabileceksiniz. 

■ İngilizce sizin için yabancı 
olmaktan çıkacak . İngilizce öğren
meyi seveceksinız . 

■ NLP hipnoz ve hafıza teknık
leri konusunda temel kavramları 
öğreneceksinız. 

■ Yabancılarla temasa geçip 
İngilizce konuşmanın yollarını 
öğreneceksiniz. 

■ Eski bilgilerinizi canlandırıp 
yenileri ile birleştirecek bir daha 
asla unutınayacaksınız. 

■ MEB onaylı-uluslararası 
geçerliliği olan - me

zuniyet sertifikası 
nıacaksınız. 
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